
R
EC

IC
LE

 A
 IN

FO
R

M
A

ÇÃ
O

: P
A

SS
E 

ES
TE

 J
O

R
N

A
L 

PA
RA

 O
U

TR
O

 L
EI

TO
R

O
 J

or
na

l M
et

ro
 é

 im
pr

es
so

 e
m

 p
ap

el
 c

er
ti

fic
ad

o 
FS

C,
 c

om
 g

ar
an

ti
a 

de
 m

an
ej

o 
flo

re
st

al
 r

es
po

ns
áv

el
, p

el
o 

G
ru

po
 S

in
os

 S
/A

.
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Cerco ao mosquito

Equipes da prefeitura começaram ontem a monitorar possíveis focos do mosquito da dengue em Porto Alegre {pág 03}

Sinalização terá
R$ 2 milhões

Recursos foram anunciados ontem na inauguração da primeira placa turística do
Centro Histórico Próximo passo é estender investimento para sinalizações de
ruas, rotas de pedestres e portais de entrada Projeto atrasou mais de um ano {pág 04}

Grêmio
desiste de
Giuliano

Ronaldinho terá
de ressarcir
dano ambiental
Promotoria de Defesa do
Meio Ambiente determinou
que empresa do jogador
retire estruturas construídas
em propriedade às margens
do Guaíba {pág 05}

Fim de semana
teve recorde de
salvamentos
Operação Golfinho contabilizou
116 resgates de banhistas
apenas entre sábado e
domingo, 90 deles no litoral
norte {pág 05}

Comunicado da direção
confirmou oficialmente que
clube encerrou negociações
com o Dnipro, da Ucrânia

Proposta de 8 milhões de
euros não foi aceita {pág 16}

Frustração

FÓRUM TEMÁTICO 
E CULTURAL 

TERÁ SETE MOSTRAS
DE CINEMA {pág 11}

FESTIVAL PORTO
VERÃO ALEGRE  

APRESENTA FAMÍLIA
RADIOFÔNICA {pág 12}

M/E/C/A/
FESTIVAL REÚNE
BANDAS NO 
LITORAL {pág 11}

Mín 22°C
Máx 35°C

PORTO ALEGRE
Terça-feira, 
24 de janeiro de 2012

Edição nº 61, ano 1
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Radar móvel 

Hoje, o radar mó-
vel da EPTC estará
nas seguintes vias:
Assis Brasil
Nilo Peçanha
Manoel Elias
Plinio Kroeff
Protásio Alves
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Dia destes decidi fazer minha cami-
nhada/corrida de domingo no corredor de
ônibus da 3ª Perimentral, no trecho Carlos
Gomes-Dom Pedro II. Aos domingos esse tre-
cho é fechado pela EPTC para que a popula-
ção possa se exercitar, pedalar com a família,
andar de skate etc. Isso acontece também em

outros pontos da cidade, como na avenida
Beira-Rio. É muito legal porque se cria uma
ilha de diversão e saúde, como se o asfalto se
transformasse em um parque em plena selva
de pedra. Mas confesso a vocês que fiquei
pasmo, impressionado e desconsolado com a
podridão dos corredores de ônibus. Sim, po-
dridão. Esse é o termo.

Em todos os corredores de ônibus que
passei havia um cheiro insuportável de urina
e fezes. Também vi cobertores espalhados,
garrafas de cachaça, potes com comida, latas
tiradas do lixo para servir de panela e até um
fogareiro adaptado com dois tijolos. Dá para
acreditar em uma coisa destas? Onde está o
respeito pelo usuário do transporte público
de Porto Alegre?

Na verdade, nada disso chegou ali por
acaso. Os corredores de ônibus por onde pas-

sei estavam servindo de abrigo para morado-
res de rua. Alguns tinham passado a noite e
feito dos locais seus próprios abrigos. Du-
rante o dia saíram a vagar, deixando tudo o
que relatei para trás. Outros continuavam ali,
dormindo e entorpecidos. 

Sinceramente, não consigo conceber
que, prestes a recebermos uma Copa do
Mundo, sejamos tão incompetentes, tão inca-
pazes de cuidar da nossa própria cidade. Não
é possível que não existam rondas da prefei-
tura e do governo do Estado para não permi-
tir esse tipo de utilização indevida. E, se
existem, não estão funcionando. Se algo não
for feito, por bem é que ninguém sairá do
local que transformou livremente em “casa”.
É um desrespeito com o cidadão que paga
impostos e que merece ter paradas de ônibus
limpas e aprazíveis.

O jornalista Diego Casagrande assina todas as terças-feiras esta coluna que aborda temas locais.

Olhar crítico

QUE
VERGONHA!
DIEGO CASAGRANDE
leitor.poa@metrojornal.com.br

Livro didático tem alta
média de 10% na capital

Levantamento do Sindilojas não apontou aumento de preços em itens como canetas, 
lápis e borrachas Procon recomenda muita pesquisa de preço antes de fechar a compra 

Parte do bairro São

Geraldo e todo o bairro

Floresta ficarão sem água

hoje a partir das 13h30

para o serviço de ligação

da nova rede de

abastecimento da

Ramiro Barcelos com a

Voluntários da Pátria. 

O corte afeta cerca de 13

mil pessoas. 

O abastecimento deve

ser normalizado na

madrugada de amanhã.

Em caso de chuva, o

serviço será transferido.

METRO POA

Dois bairros
sem água hoje

Começa oficialmente hoje a
temporada de compra de
material escolar para o ano
letivo de 2012. E a surpresa
não é nada agradável para os
pais de alunos: segundo o
Sindilojas de Porto Alegre, os
livros didáticos tiveram um
reajuste de 10% em relação
aos preços do ano passado.

As listas de material já
foram distribuídas pelas es-
colas no início de janeiro,
mas as compras se intensi-
ficam a partir de agora de-
vido ao início da Feira de
Material Escolar, que reúne
atacadistas no térreo do
Mercado Público e oferece
descontos de até 30% nos
preços do mercado – pelo
menos nas duas cestas bási-
cas oferecidas no local. Se-
gundo o diretor executivo
do Procon de Porto Alegre,
Omar Ferri Júnior, 80% dos

pedidos podem ser encon-
trados na feira. “Devido ao
tamanho, a feira tem o
dom de baixar os preços”,
disse. Além disso, o volume
de produtos – cerca de 2,5
mil itens – garante uma
boa pesquisa de mercado
antes de fechar a compra.

O problema é que os li-
vros didáticos ocupam um
lugar de destaque nas listas
de material escolar. “Junto
com os uniformes, os livros
têm um peso bastante ex-
pressivo na cesta de mate-
rial”, diz o presidente do
Sindilojas (Sindicato dos Lo-
jistas do Comércio) de Porto
Alegre, Ronaldo Sielichow.
Segundo o dirigente, mate-
riais de consumo em sala de
aula, como lápis, canetas 
e borrachas, não tiveram
reajuste por parte dos for-
necedores. “É um mercado
muito competitivo, com
presença forte de produtos
importados”, justificou.

A tributação também é
uma inimigo do consumido-
res. Levantamento do IBPT
(Instituto Brasileiro de Pla-
nejamento Tributário) apon-
tou que o imposto médio
em sete produtos escolares
chega a 43% – com destaque
para as canetas, taxadas em
até 47%. METRO POA

GUILHERME SANTOS/PMPA

Pesquisar preços ainda é a forma mais eficiente de conseguir descontos

71
mil pessoas são espe-
radas na Feira de Ma-
terial Escolar da pre-
feitura, que inicia hoje
e se estende até o dia
3 de março no andar
térreo do Mercado 
Público.

Guia de compra

Dicas para não pagar 

demais na hora de adqui-

rir material escolar

1 O mandamento número
1 de toda a compra é
pesquisar preços

2 Outra dica obrigatória:
faça a maior parte de
suas compras no local
que oferecer os maiores
descontos

3 Fique atento às listas de
compras pedidas pelas
escolas. 

4 Não aceite comprar ma-
terial de uso coletivo, co-
mo papel higiênico ou
copos descartáveis

5 Atenção: o Procon infor-
ma que pedir mais de
500 folhas de papel A4 é
uma prática abusiva

Cotações
Dólar

- 0,39%
(R$ 1,75)

+ 0,04%
(R$ 2,28)

+ 0,12%
(62.386 pts)

Euro

Bovespa Selic
(10,50%)

Salário
mínimo
(R$ 622)
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Acampamento mobiliza 
juventude e estrangeiros

Fórum Social Temático começa hoje, às 10h, com palestra de José Graziano, diretor da ONU para alimentação
Europeus criticam falta de estrutura do fórum Pesquisador espanhol elogia movimentos sociais brasileiros

FOTOS GABRIELA DI BELLA/METRO

Grupo cristão-hippie do João 3:16 é uma das atrações do acampamento

O Acampamento Interconti-
nental da Juventude, no par-
que da Harmonia, prepara-
se para o começo do Fórum
Social Temático – hoje, às
10h, com palestra do dire-
tor-geral da ONU para a ali-
mentação, José Graziano,
no Piratini. Enquanto isso,
os acampados interagem
entre si, principalmente se
houver estrangeiros. São
eles, os “gringos” do fórum,
que contam a maioria das
histórias e são os mais pro-
curados para falar das lutas
sociais de seus países. 

O pesquisador espanhol
Julio Suárez, recém-chegado
a Porto Alegre, é um exem-
plo. Participou do M-15, mo-
vimento mundial de críticas
à economia e à política, que
começou na Espanha. A ex-
periência acumulada, se-
gundo ele, não é vital para
agregar conhecimento. “Eu
pretendo aprender demais
aqui. Principalmente com
eles”, diz apontando para
um grupo de jovens que ou-
viam as histórias do M-15. 

Suárez diz ainda que os
movimentos sociais brasi-
leiros propõem temáticas
menos supérfluas que as

dos europeus. “Vocês falam
sobre reforma agrária. Nós
protestamos porque só po-
demos ter dois carros ao in-
vés de quatro”, ironizou.

Outra estrangeira que
chegou ontem foi a jornalis-
ta alemã Rania Selloun, da
sucursal de Berlim do “Fi-
nancial Times”. Ela, apesar
de feliz com a hospitalidade
e o bom humor dos brasilei-
ros, criticou a infraestrutu-
ra do acampamento. “Preci-
so de internet. A 24 horas
da abertura não temos aces-
so ainda. Me surpreende,
até porque o Brasil preten-
de realizar uma Copa do
Mundo”, critica. 

Além dos estrangeiros,
outros grupos se destacam,
como o Barricadas, do mo-
vimento estudantil, ou até
mesmo os cristãos-hippies
do João 3:16. “Somos do
underground evangélico.
Queremos mostrar a nossa
arte e fé”, diz a líder Danu-
sa Rodrigues. 

Em resposta à infraestru-
tura do acampamento, a or-
ganização diz que hoje pela
manhã o espaço já estará
com internet sem fio, cozi-
nha coletiva e mais banhei-
ros. São esperadas 3 mil pes-
soas no local. METRO POA
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Agentes vistoriam focos de dengue
Começou ontem um levantamentoem 82 bairros para rastrear a presença das larvas do mosquito transmissor
da  dengue. Serão mais de 12 mil visitas até o final da semana, realizadas por agentes da Secretaria Municipal
de Saúde – ao todo, são 12 equipes de três profissionais cada uma. Eles visitarão algumas  residências ou em-
presas por bairro, sorteados por um software. Em 2011, a capital teve 13 casos autóctones da doença.

Combate à dengue

Larvas foram recolhidas ontem no bairro São Sebastião

Projeto prevê
localização de
celulares
CASOS DE CRIME. A deputa-
da estadual Miriam Marro-
ni (PT) propôs projeto que
obriga operadoras de tele-
fonia móvel  a fornecer a
órgãos de segurança pú-
blica a localização de celu-
lares ou do chip deles.
“Queremos dotar os órgão
de segurança de ferra-
mentas tecnológicas”,
afirmou a parlamentar. 

A iniciativa se daria
em casos de crime, como
furto, roubo e latrocínio.
Pelo projeto, as operado-
ras terão 24h para forne-
cer os números dos tele-
fones dos clientes.

METRO POA

Lei da Fila 
resulta em 68 
infrações  
BANCOS. Os bancos recebe-
ram ontem 68 notifica-
ções de multa por não
cumprirem a chamada
Lei da Fila.

Apenas no Banrisul fo-
ram 27 infrações pelo
não-cumprimento do de-
creto – mais de um terço
– que estabelece prazo
máximo de 15 minutos
para os clientes serem
atendidos em dias nor-
mais e 20 minutos em
vésperas de feriados. 

O segundo lugar em
queixas no Procon Porto
Alegre foi o Banco do Bra-
sil, que recebeu nove au-
tos de infração, seguido
pela Caixa Econômica Fe-
deral, com oito. Em 2011,
o Procon promoveu 166
ações de fiscalização na
capital. METRO POA

Breves

“Estou surpresa
que a 24 horas da
abertura não
temos nem Wi-Fi”
RANIA SELLOUN, JORNALISTA 
DO “FINANCIAL TIMES” 

TRÂNSITO

Beira-Rio
fechada
Em virtude do fórum, a
avenida Beira-Rio ficará
fechada até domingo
entre a Usina do Gasô-
metro e a Rótula das
Cuias. Hoje, às 15h, a
marcha de abertura do
fórum começa no largo
Glênio Peres e vai até o
anfiteatro Pôr do Sol. 

METRO POA
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Até o fim do ano, a Prefeitu-
ra de Porto Alegre pretende
investir R$ 2 milhões em si-
nalização viária e turística.
Ontem à tarde, a primeira
placa do gênero foi instala-
da junto ao Mercado Públi-
co, no Centro Histórico, sob
o acompanhamento do pre-
feito José Fortunati.

A conclusão da instala-
ção, que estava prevista pa-
ra o fim de 2010, deve ocor-
rer até abril. Serão 60 placas
em português e inglês indi-
cando atrativos turísticos
como Catedral, Cais do Por-
to e Fonte Talavera. O inves-
timento de R$ 384 mil foi
captado pela Secretaria Mu-
nicipal de Turismo junto ao
Ministério do Turismo. 

“Ainda estamos longe de
sermos uma cidade bem si-
nalizada. Por isso, este é o
pontapé inicial desse pro-
cesso”, discursou o prefei-
to Fortunati, ao lado do se-
cretário de Turismo, Luiz
Fernando Moraes, e do di-
retor de Fiscalização da

EPTC (Empresa Pública de
Transporte e Circulação),
Carlos Pires. 

Perda de recursos
No mês passado, a prefeitu-
ra revogou a licitação que
previa a contratação de uma
empresa para instalar oito
semipórticos de boas-vindas
nas quatro principais entra-
das da cidade. O prazo para
a execução do projeto aca-
bou sendo antecipado pelo
governo federal e não pôde
ser cumprido pela prefeitu-
ra, invializando o repasse de
recursos do Ministério do
Turismo. 

Inicialmente, a prefeitura
tinha como prazo o fim de
dezembro para executar o
projeto mas, devido a um de-
creto presidencial, a data foi
antecipada para 30 de setem-
bro. Agora, a prefeitura deci-
diu bancar a execução.

Prefeitura investirá
R$ 2 milhões em 
sinalização de vias

Primeira placa foi instalada junto ao Mercado Público 

GABRIELA DI BELLA/METRO

Primeira etapa é instalar placas com informações turísticas no Centro
Próximos passos são criar placas de ruas, rotas de pedestres e pórticos

MAICON BOCK
METRO PORTO ALEGRE

Os projetos

Sinalização viária

Serão 60 placas indicando
aos motoristas locais e
pontos turísticos como Ca-
tedral e Mercado Público.
O custo é de R$ 384 mil

Semipórticos

Prevê oito semipórticos de
boas-vindas nas quatro
principais entradas da ci-
dade (reprodução abaixo).
Custo de R$ 216 mil será
bancado pela prefeitura,
que perdeu verba federal

Rotas de pedestres

O projeto prevê a instala-
ção de 141 placas indicati-
vas a pedestres de pontos
turísticos do Centro Histó-
rico. O investimento será
de R$ 300 mil, mas a Caixa
pediu complementos, o
que atrasa a execução

Mobiliário Urbano

Placas de ruas serão reno-
vadas na cidade, junto com
itens como paradas de ôni-
bus e bancos. Processo es-
tá suspenso por meio de li-
minar

Diário de Notícias tem
bloqueio até sábado
A avenida Diário de Notícias
terá bloqueio parcial até sá-
bado em frente à Estação de
Bombeamento de Esgoto
Cristal. O Dmae (Departa-
mento Municipal de Água e
Esgotos) realiza no local a re-
cuperação do pavimento das
travessias do emissário suba-
quático do Pisa (Programa
Integrado Socioambiental).

A EPTC (Empresa Pública
de Transporte e Circulação)
autorizou o bloqueio de
meia pista ao tráfego de veí-
culos no sentido Centro-
bairro até as 20h de quinta-
feira. O mesmo local ficará
bloqueado, no sentido con-
trário, das 9h de sexta até as
18h de sábado. 

METRO POA

Alistamento até 30 de abril
A Junta de Serviço Militar
recebe até 30 de abril o
alistamento de jovens do
sexo masculino que com-
pletam 18 anos em 2012. A
documentação necessária
para o alistamento é a se-
guinte: uma foto 3x4, certi-
dão de nascimento (com

fotocópia) ou certidão de
casamento (com fotocópia)
ou RG com fotocópia.
Quem mora na capital po-
de se informar pelos pelos
telefones 3289-5052 e
3289-5059 ou na rua Pro-
fessor Freitas e Castro, 850,
das 7h às 14h. METRO POA

Recebidas 37 propostas
para novo guarda-corpo
O IAB-RS (Instituto de Ar-
quitetos do Brasil no Esta-
do) recebeu 37 sugestões
para o guarda-corpo da ci-
clovia da avenida Ipiranga,
na capital. O prazo para a
apresentação de ideias se
encerrou às 18h de ontem.
“É uma surpresa, não espe-
rávamos tantas sugestões e
tanta qualidade”, afirmou o
presidente do IAB-RS, Tiago
Holzmann da Silva.

Os critérios da seleção de
ideias foram divulgados no
site do IAB-RS, que foi pro-
curado como parceiro pelo
prefeito José Fortunati devi-
do à polêmica envolvendo a
proteção de madeira sugeri-
da inicialmente pela EPTC
(Empresa Pública de Trans-
porte e Circulação). Podiam
enviar propostas apenas en-
genheiros, arquitetos e ur-
banistas. 

Metal não podia ser con-
siderado, nem custo supe-
rior a R$ 150 o metro. Parte
das sugestões, segundo o
presidente, apresentam pe-
quenas imperfeições técni-
cas, que serão relatadas à
comissão de seleção. A rela-
ção dos três finalistas será
definida na quinta-feira e
divulgada em evento públi-
co na sexta-feira. A ideia
vencedora, que será pre-
miada com R$ 4,5 mil pelas
empresas responsáveis pelo
projeto, será anunciada na
segunda-feira. 

O primeiro trecho da ci-
clovia, entre as avenidas
Erico Verissimo e Azenha
deve ser entregue em 20 de
fevereiro, quase dois meses
depois do prazo inicial. A
conclusão dos 9,4 quilôme-
tros está prevista para de-
zembro. METRO POA

Rodoviários terão de
avisar paralisações
O Sindicato dos Rodoviários
de Porto Alegre foi orienta-
do ontem pelo MPT (Minis-
tério Público do Trabalho) a
avisar os passageiros com
72 horas de antecedência
em caso de paralisações co-
mo a de quinta-feira passa-
da, na qual o sindicato reali-
zou uma operação tartaruga
que causou transtornos.

O secretário do sindicato,
Luis Fernando Rosa de Pau-
la, prestou esclarecimentos
ao procurador Gilson de
Azevedo, que pediu explica-
ções sobre a paralisação. A
categoria reivindica reajuste
de 22% e recusou três pro-
postas – a última de 7%. Aze-
vedo afirmou que, caso uma
próxima ação ocorra sem o
conhecimento da popula-
ção, o sindicato será punido.

Na manhã de ontem,
houve troca de acusações e

empurra-empurra entre a
presidência do Sindicato
dos Rodoviários e um grupo
de cerca de 50 motoristas e
cobradores dissidentes da
entidade. Eles estão descon-
tentes com os rumos da mo-
bilização.

Protesto 
O primeiro protesto contra
o novo aumento do preço
das passagens, previsto pa-
ra 1o de fevereiro, está sen-
do articulado nas redes so-
ciais. Passageiros estão sen-
do orientados a pagar a pas-
sagem amanhã com notas
de R$ 50, a fim de deixar os
cobradores sem troco. Pela
Lei do Troco, é possível pa-
gar a passagem com uma
nota que corresponda a até
20 vezes o valor da passa-
gem. Se não houver troco, o
passe é livre. 

‘Liminar será derrubada’,
declara José Fortunati 
A licitação da prefeitura
que selecionou a empresa
Verdi Design para elaborar
o edital do mobiliário ur-
bano (o conjunto de itens
como placas de ruas, lixei-
ras e paradas de ônibus)
continua suspensa por
meio de liminar. O recurso
foi apresentado pela em-
presa Murban, de Barueri

(SP), que ficou em segundo
lugar no processo de reno-
vação de 54 mil placas de
ruas. “Tenho convicção de
que vamos derrubar essa
liminar nos próximos dias
e abrir a licitação em mar-
ço”, afirmou o prefeito Jo-
sé Fortunati. Até a cassa-
ção, o contrato não pode
ser assinado. METRO POA



Balanço da operação Golfinho registrou 116 salvamentos entre a manhã de sábado e a tarde do domingo 
Salva-vidas recomendam respeito à sinalização do mar e observação sobre horários e locais de cobertura

GABRIELA DI BELLA/METRO

Fim de semana registrou 
um quinto dos salvamentos

Salva-vidas recomendam banhos apenas nos horários e nas áreas de cobertura 

O fim de semana de tempo
bom e praias lotadas fez au-
mentar em 23% o número
de resgates realizados pelos
salva-vidas da Operação Gol-
finho no litoral norte. Ape-
nas no sábado e no domin-
go, foram 116 salvamentos
– 90 deles nas praias locali-
zadas entre Quintão e Tor-
res. A estatística aponta que
uma em cada cinco ações de
resgate desta temporada fo-
ram realizadas no final de
semana passado.  

Dos 587 salvamentos
contabilizados pela Opera-
ção Golfinho até a meia-noi-
te de sexta-feira, o total che-
gou a 703 no final do do-
mingo. Nos balneários de
águas internas, segundo o
balanço divulgado ontem, o
índice quase dobrou, pas-
sando de 27 operações para
48 resgates. Mesmo assim,
apenas duas mortes foram
registradas em 40 dias de
operação – a segunda delas
no último domingo, na la-
goa da Pinguela, em Osório.

O tenente-coronel Daniel
Minuzzi, da coordenação

dos salva-vidas, atribuiu o
resultado do fim de semana
a uma combinação entre
tempo favorável, número
de banhistas e condições do
mar. “É preciso estar sem-
pre atento às condições do
mar, às correntezas e à exis-
tência de buracos. Também
é importante respeitar a si-
nalização e observar os ho-
rários e locais de cobertura
do salvamento”, disse.

Em um desses pontos
considerados perigosos, os
salva-vidas resgataram do
mar, na última sexta-feira,
três veranistas argentinos
que ignoraram os sinais de
alerta e se arriscaram em
um ponto entre as guaritas
75 e 76, em Capão da Ca-
noa. Os salva-vidas das duas
guaritas tiveram dificuldade
em retirar o grupo da água,
que estava prestes a se afo-
gar. Os três banhistas foram
socorridos pelo Samu (Servi-
ço de Atendimento Móvel
de Urgência). A praia recor-
dista em salvamentos conti-
nua sendo Torres. 

METRO POA

Piratini
pede mais
tempo a
policiais
Depois que o Piratini defi-
niu reajuste de 30% para os
capitães da BM, outras pa-
tentes se mobilizaram. On-
tem foi a vez da Associação
dos Sargentos, Subtenen-
tes e Tenentes se reunir
com o governo do Estado.
Segundo o presidente da
entidade, Aparício Santel-
lano, como 90% dos bata-
lhões de cidades pequenas
e médias do interior são
comandados por sargentos
ou tenentes, o reajuste su-
perior se justificaria. 

O chefe da Casa Civil,
Carlos Pestana, pediu tem-
po para que o Governo pos-
sa analisar e formatar um
calendário para a imple-
mentação de um índice pró-
ximo ao dos capitães. 

FILIPE SEVERO/BAND

Miss RS visita Band em Torres
A Miss Universo RS, Gabriela Markus, visitou ontem a Casa da Band em Torres. A re-
presentante de Teutônia, 23 anos e estudante de engenharia de alimentos passou o
dia na praia mais charmosa do litoral norte um mês depois de receber a faixa do con-
curso. Depois de passear pelas dunas de Torres, Gabriela surpreendeu a equipe e to-
pou um passeio de paraglider. Em maio, a miss disputa a etapa nacional.  METRO POA

Beleza na areia

Gabriela Markus passou o dia nas praias de Torres

VERÃO QUENTE

CEEE bate
mais um 
recorde
Devido ao forte calor
registrado ontem em
todo o Estado, a CEEE
contabilizou um novo
recorde no consumo de
energia no Rio Grande
do Sul. Às 14h10, a
companhia marcou
5.757 MW/h (mega-
watts/hora). O índice é
bastante superior ao úl-
timo recorde, registra-
do em 11 de janeiro:
5.563 MW/h. 

Mesmo assim, não
há risco de desabaste-
cimento no Estado, se-
gundo a companhia. O
ONS (Operador Nacio-
nal do Sistema) garante
um pico de 6.100 MW/h
para o RS.  

METRO POA

Ronaldinho é
acusado de
dano ambiental
Envolto em polêmicas den-
tro e fora de campo, o joga-
dor Ronaldinho Gaúcho está
envolvido novamente com a
Justiça. Desta vez, o proble-
ma é com uma propriedade
que está em nome do joga-
dor, na Estrada da Ponta
Grossa, no extremo sul de
Porto Alegre. Ronaldinho,
seu irmão Assis e a emprei-
teira Reno Construções e In-
corporações foram citados
por danos ao meio ambiente
e terão que remover um tra-
piche, uma plataforma de
pesca e um atracadouro
construídos no rio Guaíba. 

A decisão da Promotoria
de Defesa do Meio Ambiente
ainda obriga a demolição de
uma canalização feita no ar-
roio Guabiroba, assim como

a retirada da pavimentação
e impermeabilização das
margens e das pontes cons-
truídas. De acordo com a
ação civil pública, o local
pertence à Unidade de Con-
servação da Reserva Biológi-
ca do Lami José Lutzember-
ger. A decisão dá prazo de 30
dias para as remoções, sob
pena de multa diária de
R$ 10 mil. Segundo a pro-
motora de Defesa do Meio
Ambiente, Annelise Steigle-
der, todas as construções fo-
ram feitas sem licença mu-
nicipal. Também foram ig-
noradas as notificações da
Smam (Secretaria Municipal
do Meio Ambiente) para in-
terromper as obras. Os advo-
gados de Ronaldinho não
comentaram a decisão.
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Ronaldinho
pagará por
obra ilegal 
O atacante do Flamengo
Ronaldinho Gaúcho foi
condenado pela Justiça do
Rio Grande do Sul a repa-
rar danos ambientais cau-
sados pela construção de
uma casa em uma área de
preservação ambiental em
Porto Alegre.

De acordo com o Minis-
tério Público, um trapiche
de 142 metros e uma plata-
forma para pesca foram er-
guidos dentro de um lago
sem as licenças. METRO

SP apura abusos da
PM em reintegração
O governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin (PSDB),
declarou ontem que vai
avaliar se a PM (Polícia Mi-
litar) cometeu abusos an-
teontem, na reintegração
de posse na favela Pinheiri-
nho, em São José dos Cam-
pos (97 km de São Paulo). 

Segundo Alckmin, toda
a ação da PM foi filmada e
será verificada pelo gover-
no. Ele afirmou ainda que
um juiz acompanhou os
policiais. Nove mil pessoas
moravam no terreno, de
propriedade da massa fali-
da de uma empresa do in-
vestidor Naji Nahas.

As famílias da comuni-
dade se queixam de falta de
informações. Muitos dor-
miram em uma igreja e em
escolas da cidade. A prefei-
tura de São José dos Cam-
pos está oferecendo passa-

gens de ônibus para que as
pessoas deixem a cidade.

Segundo a prefeitura,
623 moradores foram enca-
minhados para abrigos e
2.490 foram cadastrados.

Ontem, o ministro da
Secretaria-Geral da Repú-
blica, Gilberto Carvalho,
criticou novamente a ação,
que classificou como “pra-
ça de guerra”. Ele evitou
ataques ao governo paulis-
ta. “Eu só posso dizer que
esse não é um método nos-
so, do governo federal”,
disse o ministro. METRO

“A saída poderia
ser negociada no
diálogo, sem a
necessidade
daquela praça 
de guerra.”
MINISTRO GILBERTO CARVALHO

Laboratórios terão de abrir fórmulas 
Os fabricantes de remédios
que não são encontrados em
farmácias, como os usados
no tratamento de Aids e cân-
cer, devem ser obrigados pe-
la Anvisa a disponibilizar as
fórmulas desses medicamen-

tos para os interessados em
produzir versões genéricas.

Segundo Mônica Berga-
mo, colunista da rádio Band
News, se o laboratório não
cooperar com a medida e
não informar os componen-

tes do medicamento, a pró-
pria Anvisa irá fornecer os
dados com as informações
que recebeu no momento
do registro do remédio.

Segundo a Anvisa, a me-
dida tem como objetivo fa-

cilitar a produção dos gené-
ricos para melhorar o aces-
so a esses medicamentos de
referência.

A proposta será levada a
consulta pública por 60
dias. METRO

Modelo expulso do BBB será
investigado por outro estupro
O modelo Daniel Echa-
niz, expulso do programa
Big Brother Brasil no últi-
mo dia 16, será investiga-
do por um suposto estu-
pro, ocorrido em 2007,
em Milão, na Itália. O Mi-
nistério Público de São
Paulo, pediu ontem à Po-
lícia Cívil, a abertura de
um inquérito “a fim de
apurar a suposta prática
de crime sexual”.

A solicitação foi feita
depois que a modelo Tatia-
ne Fátima Eyng compare-

ceu à Promotoria afirman-
do ter sido estuprada por
Echaniz no período em
que os dois  dividiram um
apartamento em Milão.
Segundo Tatiane, ela mo-
rava com uma ex-namora-
da de Echaniz. 

A promotora Valéria
Diez Scarance Fernandes
determinou que o inquéri-
to deverá seguir em sigilo,
“para preservar a intimi-
dade, vida privada, honra
e imagem dos envolvidos”.

Daniel foi expulso do

programa depois de acusa-
ções de ter abusado da
participante Monique
Amin, quando ela estava
inconsciente. Em depoi-
mento à polícia, os dois
desmentiram o caso, afir-
mando que tudo o que
aconeteceu foi consen-
sual. O “comportamento
inadequado” do ex-brot-
her foi a justificativa dada
pela direção do programa
para a expulsão. A modelo
Monique continua na atra-
ção.  METRO

Haddad deixa cargo
e reconhece falhas
O ministro da Educação,
Fernando Haddad, deixou
o cargo ontem oficialmen-
te para disputar a Prefeitu-
ra de São Paulo. Antes de
deixar o governo, Haddad
afirmou que não conseguiu
avançar no ensino do mo-
do que almejava.

Em entrevista à “Folha
de S. Paulo”, divulgada on-
tem, o ministro reconhe-
ceu que o número de ma-
trículas no ensino médio
continua insuficiente. Me-
nos da metade das pessoas
com 19 anos terminaram o
o período escolar. 

Haddad disse que gosta-
ria de ter feito mais pela
educação no campo, ajudan-
do pescadores, quilombolas
e indígenas, comunidades

que sofrem com um elevado
índice de analfabetos.

Além disso, o ministro
afirmou que os problemas
do Enem - roubo da prova,
erros na impressão e o va-
zamento de questões - fo-
ram sempre pontuais.

Para citar melhorias de
sua gestão no MEC, Haddad
destacou que foram entre-
gues 1 milhão de bolsas de
estudo por meio do ProUni.
O número foi lembrado du-
rante um evento realizado
ontem no Palácio do Pla-
nalto, e que contou com a
presença da presidente Dil-
ma Rousseff,  

Dilma  defendeu o Enem
e afirmou que a prova vai
melhorar e terá duas edi-
ções em 2013. METRO

Dilma demite
diretor do Dnocs
O diretor administrativo do
Dnocs (Departamento Na-
cional de Obras Contra as
Secas), Albert Gradvhol, foi
exonerado do cargo ontem
em decorrência das denún-
cias de irregularidades en-
volvendo o órgão. A saída
de Gradvhol foi publicada

no “Diário Ofical” da União.
Junto à demissão, a presi-

dente Dilma Rousseff con-
firmou o nome Victor de
Souza Leão no cargo, que é
funcionário da CGU (Con-
troladoria-Geral da União). 
A saída do ex-diretor ocor-

reu após relatório da pró-

pria CGU apontar desvios
de recursos públicos, dis-
pensa irregular de licitação
e superfaturamento nas
obras de irrigação do Tabu-
leiro de Russas, realizadas
pelo  Dnocs no Ceará.

A exoneração de Albert
Gradvhol desagradou o

PMDB do Ceará, que o indi-
cou para o cargo em 2010. 

Para a legenda, Gradvhol
deixa o órgão como se fosse
o único responsável pelas
as irregularidades aponta-
das pela CGU.  

O Dnocs é subordinado
ao Ministério da Integração
Nacional, cujo ministro
Fernando Bezerra é alvo de
denúncias de uso político
de recursos da Pasta. 

Bezerra é suspeito de ter
favorecido seu filho, o de-
putado federal Fernando
Coelho (PSB), com a libera-
ção de emendas parlamen-
tares e de ter ajudado o ir-
mão, Clementino Coelho, a
continuar na presidência
da Codevasf (Companhia
de Desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e
Parnaíba), estatal subordi-
nada ao ministério.

O ministro também é
acusado de ter privilegiado
seu estado natal, Pernam-
buco, na distribuição de
verbas contra enchentes
no ano passado. METRO

Saída ocorre após relatório da CGU apontar superfaturamento em obras
de irrigação Órgão é subordinado ao Ministério da Integração Nacional

Presidente Dilma Rousseff nomeou funcionário da controladoria para departamento de obras

DORIVAN MARINHO/FOLHAPRESS

Ministro fez balanço de seu mandato à frente do MEC

ALAN MARQUES/FOLHAPRESS
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TROCA DE COMANDO

Graça Foster 
é indicada 
para assumir
a Petrobras
A atual diretora de Gás e
Energia da Petrobras,
Maria das Graças Silva
Foster, foi indicada pelo
presidente do Conselho
de Administração da es-
tatal e ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, para
ser a nova presidente da
companhia. Segundo co-
municado divulgado on-
tem, o Conselho aprecia-
rá a indicação em reu-
nião em 9 de fevereiro.

A diretora, mais conhe-
cida como Graça Foster,
vai substituir José Sergio
Gabrielli, que tem aspira-
ções políticas e pode con-
correr ao governo da Ba-
hia em 2014. Segundo
uma fonte do governo
baiano, o governador Ja-
ques Wagner (PT) já convi-

dou Gabrielli para ocupar
uma secretaria do Estado,
informou a agência de no-
tícias “Reuters”.

Gabrielli pode não ser
o único a deixar a direto-
ria da estatal. Uma fonte
do governo disse que Dil-
ma também estuda a
substituição dos direto-
res financeiro, Almir Bar-
bassa, e de Exploração e
Produção, Guilherme Es-
trella. METRO

Atual diretora de Gás e 

Energia substituirá 

Gabrielli

AGÊNCIA BRASIL

O percentual de cheques
devolvidos por falta de fun-
dos em 2011 atingiu o
maior nível em dois anos.
Segundo indicador da Sera-
sa Experian, divulgado on-
tem, 1,95% dos cheques
compensados no ano pas-
sado não tinham fundos.
Em 2009, o nível havia sido
de 2,15% de devoluções em
relação ao total.

O volume somou um to-
tal de 19,7 milhões de re-
tornos diante de cerca de 1
bilhão de cheques compen-
sados no ano. Para os eco-
nomistas da empresa, a ele-
vação da inadimplência se
somou ao ambiente de ju-
ros altos e maior inflacão e
prejudicou a capacidade de
pagamento dos consumi-
dores brasileiros, que im-

pactou no indicador.
O valor médio das dívi-

das com cheques cresceu
8,4% na comparação com
2010, para R$ 1.359.

Em dezembro, no entan-
to, o percentual de cheques
devolvidos caiu para 1,99%,
ante os 2,19% registrados
no mês anterior. Para os
economistas da Serasa, a
redução mensal sinaliza
uma possível melhora para
os próximos meses na ca-
pacidade de pagamento
dos brasileiros. 

No ano passado, Rorai-
ma foi o estado com o
maior percentual de che-
ques devolvidos (12,48%).
São Paulo, por sua vez, foi
o estado de menor percen-
tual (1,45%). 

METRO

Calote com cheque é
o maior em dois anos

Percentual de cheques devolvidos subiu para 1,95%

HARRIS ARTEMIS/IMAGE SOURCE

As empresas interessadas
em aderir ao Simples Nacio-
nal e os trabalhadores que
querem se formalizar como
microempreendedores indi-
viduais devem fazer a op-
ção até o próximo dia 31.

De acordo com a Receita
Federal, desde o início do
prazo, em 2 de janeiro,
132.002 empresas pediram
opção pelo Simples Nacio-
nal e 12.720 pediram en-
quadramento no Empreen-
dedor Individual.

A previsão do Comitê Ges-
tor do Simples Nacional é
que sejam recebidos 200 mil

pedidos de opção pelo Sim-
ples Nacional e 15 mil pelo
Empreendedor Individual.

O resultado final da op-
ção será divulgado no dia
15 de fevereiro pelo site da

Receita no serviço “acom-
panhamento da formaliza-
ção da opção pelo Simples
Nacional”.

Os itens a serem aciona-
dos em seguida são contri-

buintes - Simples Nacional
ou contribuintes - Simei,
de acordo com o caso.

O serviço está disponível
somente para as empresas
já constituídas. Empresas
novas deverão fazer a op-
ção pelo Simei por meio do
Portal do Empreendedor,
no endereço www.portal-
doempreendedor.gov.br.

Para se enquadrar no Si-
mei, a empresa deve obri-
gatoriamente ser optante
do Simples Nacional. Do
contrário, será exigido que
solicite previamente essa
opção. METRO

Campanhas envolveram mais de 46 milhões de produtos, diz Procon

Número de
recalls no país
dispara em 2011 
O número de produtos con-
vocados em recalls disparou
em nove anos. De acordo
com dados do Procon-SP, as
78 convocações realizadas
em 2011 envolveram 46,68
milhões de itens. O volume
é 35 vezes superior ao regis-
trado em 2002, quando fo-
ram feitos 32 recalls de 1,41
milhão de itens.

“O crescimento se deve
à diversificação do merca-

do de consumo, maior
conscientização do consu-
midor e fiscalização dos ór-
gãos de proteção”, disse o
diretor do diretor de fiscali-
zação do Procon-SP, Renan
Ferraciolli, ao Metro. 

Os dados mostram que o
setor de alimentos e bebi-
das impulsionou o aumen-
to no volume de produtos
envolvidos em recall. Em
apenas duas campanhas,

34 milhões de produtos fo-
ram convocados. O núme-
ro é bem superior ao regis-
trado em 2010, de 238.905
itens em dois recalls.

Outro setor que apresen-
tou um volume expressivo
de itens envolvidos em re-
calls foi o de higiene e bele-
za. Em 2011, foram realiza-
das duas campanhas de mais
de 10 milhões de produtos.
Em seguida, aparece a indús-

tria automotiva, com 61 re-
calls para 651 mil veículos.

Segundo Ferraciolli, o
percentual de consumido-
res que não atendem aos
chamados de recall é de
40%. “Embora não tenha
prazo para comparecimen-
to, o consumidor deve pro-
curar a empresa o quanto
antes. Ele pode estar com
uma bomba-relógio em ca-
sa”, diz. METRO

Varejo prevê alta 
de 6,5% nas vendas
As principais redes varejis-
tas projetam um cresci-
mento real, descontada a
inflação, de 6,5% para as
vendas do mês de janeiro
ante o mesmo mês do ano
passado, de acordo com o
Índice Antecedente de Ven-
das (IAV), elaborado pelo
Instituto para Desenvolvi-
mento do Varejo. Para os
meses seguintes, fevereiro
e março, as redes estão me-
nos otimistas, aguardando
avanços de 5,3% e 6%, res-
pectivamente.

O segmento de bens não-
duráveis (supermercados,
hipermercados, farmácias,

drogarias, perfumarias e ali-
mentação fora do lar) proje-
ta um crescimento mais tí-
mido. Para essas compa-
nhias, a estimativa de cres-
cimento de vendas é de 6%
em janeiro, de 4,5% em fe-
vereiro e de 4,3% em março.

Já as empresas do seg-
mento de bens semidurá-
veis (vestuário, calçados, li-
vrarias e artigos esportivos)
estão mais otimistas em re-
lação ao que foi apontado
na sondagem passada. Elas
preveem aumentos de ven-
das de 4,7% em janeiro, de
4,2% em fevereiro e de 5,8%
em março. METRO

Microfranquia
faturou 15%
mais em 2011
O faturamento das micro-
franquias subiu 15% em
2011, de acordo com esti-
mativa da Associação Brasi-
leira de Franchising divul-
gada ontem pelo Sebrae.

O faturamento das 260
redes existentes no país de-
ve ter ultrapassado os R$
3,9 bilhões no ano passado.
Em 2012, a previsão é de
um crescimento maior, de
20%. As microfranquias são
aquelas que exigem investi-
mento inicial de até R$ 50
mil e garantem faturamen-
to mensal em torno de R$
30 mil. METRO

Dólar tem
sexta queda
consecutiva
O dólar comercial fechou
em baixa pelo sexto dia se-
guido num movimento que
refletiu a fraqueza da moe-
da no exterior em meio ao
alívio nos temores relacio-
nados à zona do euro.  

A moeda norte-america-
na fechou ontem em baixa
de 0,40%, cotada a R$ 1,752
na venda. É a menor cota-
ção final diária desde 11 de
novembro, quando era ven-
dido a R$ 1,744.

No acumulado do ano, 
a taxa de câmbio já 
recuou 6,22%.

METRO

Receita prevê adesão de 15 mil empreendedores

AGÊNCIA BRASIL

Adesão ao Simples vai até o dia 31



Socialista nega que seu problema de saúde seja grave

CARLOS GARCIA RAWLINS/REUTERS

15
mortes ocorreram de-
vido ao acidente com
o cruzeiro italiano Cos-
ta Concordia. Ontem,
mais dois corpos fo-
ram encontrados, e
ainda há outros 19 
desaparecidos. 

O grupo extremista islâmi-
co Cavaleiros do Orgulho
foi dissolvido ontem pelo
governo francês. O minis-
tro do Interior do país,
acusa o movimento de
apologia à luta armada e
garantiu a expulsão nos
próximos dias de um imã

pelo teor antissemita dos
seus sermões.

A polícia considerou
que o grupo incentivava “a
luta armada por motivos
religiosos” em sua página
na internet, que foi fecha-
da. No site, o grupo mani-
festava o seu interesse em

recrutar soldados para fu-
turas ações. 

Mohammed Achamlane,
fundador do grupo, é con-
tra a lei francesa que proí-
be o uso de véus islâmicos
em público e chegou a
queimar uma cópia do Có-
digo Penal francês. METRO

França proíbe atividades de grupo islâmico

O presidente da Venezue-
la, Hugo Chávez, teria en-
tre nove meses e um ano
de vida, segundo uma re-
portagem publicada on-
tem pelo jornal espanhol
“ABC”. O diário cita “rela-
tórios médicos” que estão
em posse dos “serviços de
inteligência” para fazer es-
sa estimativa.

Chávez anunciou no
meio do ano passado que
estava com câncer e logo
iniciou o tratamento de
quimioterapia. De acordo
com a publicação espanho-
la, o tumor foi “agravado

por uma metástase no teci-
do ósseo e na espinha dor-
sal”, além de um novo cân-
cer no cólon. 

Segundo o “ABC”, Chá-
vez não aceita o tratamen-
to imposto pelos médicos,
que o obrigaria a deixar
suas funções temporaria-
mente, mas seria essencial
para aumentar sua expec-
tativa de vida. O veículo
destacou, ainda, que a últi-
ma sessão de quimiotera-
pia, realizada em novem-
bro de 2011, não teria apre-
sentado os resultados espe-
rados. METRO COM AGÊNCIAS

Chávez teria só um ano de vida

País persa é alvo de sanções
devido ao seu programa nuclear

A possibilidade de uma no-
va crise do petróleo se tor-
nou mais real ontem,
quando a UE (União Euro-
peia) anunciou ontem um
plano de embargo às ex-
portações de petróleo do
país persa. Em tom amea-
çador, Teerã avisou que vai
dar a resposta ao Velho
Continente no próximo dia
11 de fevereiro. 

Em Bruxelas, os minis-
tros de Relações Exteriores
dos 27 países da UE concor-
daram em banir de imedia-
to todos os novos contratos
petrolíferos com o Irã. Os
contratos já existentes po-
dem ser cumpridos até o
dia 1º de julho, quando as
sanções devem ser imple-
mentadas plenamente.

Os governos europeus
também concordaram em
congelar os bens do Banco
Central iraniano e proibir
todo o comércio de ouro e
outros metais preciosos
com a instituição e outros

órgãos públicos do país. 
Pouco depois do anún-

cio das retaliações, o gover-
no iraniano levantou a pos-
sibilidade de fechar o es-
treito de Hormuz, por onde
passa cerca de 40% do pe-
tróleo mundial. 

Alborz foi a primeira plataforma offshore do Irã; 
produção pode se tornar ociosa

STRINGER/REUTERS

Europa embarga
petróleo do Irã

20%
DAS EXPORTAÇÕES DO IRÃ 

TINHAM COMO DESTINO A UE

Duro golpe

A UE era um dos principais
importadores do petróleo
iraniano.
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Obama 
participa
de chat
Apesar de as eleições es-
tarem marcadas ape-
nas para o próxi-
mo mês de no-
vembro, o presi-
dente norte-ame-
ricano, Barack
Obama, já está em

campanha eleitoral. O de-
mocrata vai participar, na
próxima segunda-feira,
de uma video-conferência
na internet para respon-
der a perguntas formula-
das por cidadãos. 

A entrevista será reali-
zada um dia antes de o
presidente fazer o Discur-
so sobre o Estado da Na-
ção, em sessão conjunta
do Congresso americano.
O gabinete de Obama
informou que come-

çam a chegar as pergun-
tas, em texto e em vídeo,

que serão res-
pondidas na
rede social
Google +.

METRO

Viajantes tiram foto com navio naufragado

GIAMPIERO SPOSITO/REUTERS

Navio italiano vira
atração turística
A tragédia do navio Costa
Concordia, que deixou pelo
menos 15 mortos, se tor-
nou atração turística na Itá-
lia. A pequena ilha de Gi-
glio, de onde o cruzeiro se
aproximou para fazer uma
homenagem a um tripulan-
te, recebeu 1.080 visitantes
na última semana – quase
dez vezes a média local de
130 turistas semanais.

“Nunca vi uma coisa do
gênero em um mês de in-
verno”, disse Libero Schiaf-
fino, um dos responsáveis
pela venda de bilhetes para
os dois barcos que fazem a
travessia entre o continen-
te e a ilha, ao site Leggo.it.
As duas empresas que con-
trolam o turismo local, ti-
veram de ter o cuidado de
priorizar as equipes de res-
gate na divisão dos lugares
nos navios. 

Ontem, o advogado do
capitão Francesco Schetti-
no, Bruno Leporatti, afir-
mou que o teste antidrogas
realizado pelo seu cliente
deu negativo. METRO

‘Turismo do horror’

Número de pessoas que
viajaram à ilha de Giglio se
multiplicou após naufrágio.

1.080

130

NA ÚLTIMA SEMANA

NA MÉDIA

HENRIQUE RIBEIRO
METRO SÃO PAULO

“Não podemos
permitir um grupo
formar pessoas
para a luta armada
com intuito
terrorista”
CLAUDE GUÉANT, 
MINISTRO DO INTERIOR FRANCÊS



+

Há mais de 200 anos que as pes-
soas se interessam por veículos
que proporcionem sensação de li-
berdade e bem-estar, em contato
com a natureza. O primeiro auto-
móvel da história foi, na verdade,
um triciclo, criado por Karl Benz
em 1886. Anos mais tarde, entre
1932 e 1974, a Harley Davidson
desenvolveu o “servi-car”, primei-
ro modelo de três rodas motoriza-
do, mais parecido com o que co-
nhecemos hoje.

O veículo com duas rodas trasei-
ras, uma dianteira e um baú era
utilizado para transporte de car-
gas, mas com o passar dos anos os
empresários optaram por trocá-los
por Jeeps, que protegiam carga e
condutor das mudanças climáti-
cas. Após algum tempo esqueci-
dos, esses simpáticos veículos es-
tão de volta e atraindo cada vez
mais atenção por onde passam! 

Na maioria dos casos, os trici-
clos brasileiros são fabricados
com um chassi próprio para esse
tipo de veículo ou então um chas-
si adaptado de carros Volkswa-

gen, como Fusca, Brasília e Va-
riant. 

Triciclos de produção caseira
geralmente têm estilo e acaba-
mento bastante diversificados e
não possuem um design próprio,
como os das fábricas. “Eles pos-
suem modelagem própria e, na
maioria das vezes, são feitas com
tubos de alta performance com
gabaritos especiais”, explica Da-
da Avila, da Triciclos Trimar.

No Rio de Janeiro e em São
Paulo, há mais de 20  fabricantes
de triciclos, que produzem cerca
de 60 modelos por mês. Já entre
os caseiros, é difícil encontrar um
triciclo novo para comprar, pois a
maioria produz apenas por enco-
menda. “O prazo depende da dis-
ponibilidade econômica do com-
prador, mas um triciclo tradicio-
nal demora, em média, 30 dias pa-
ra ficar pronto”, explica Avila.

CAMILA DO BEM
METRO SÃO PAULO

No Brasil, é muito comum encon-
trarmos triciclos extremamente en-
feitados; são diversos tipos de obje-
tos pendurados: caveiras, bonecas,
broches e todo tipo de suvenir que
se encaixe no veículo, adquirido du-
rante as viagens. Este tipo de perso-
nalização não é uma simples forma
de chamar ainda mais atenção para
o triciclo, mas um estilo próprio e
muito respeitado no mundo todo,
conhecido como Rat-Bike. 

“O acabamento fica a critério do
comprador. Na maioria dos casos,
usamos motor AP da linha VW com
potências de 1.6, 1.8 ou 2.0, mas de-
talhes e as partes cromadas tam-

bém fazem parte da negociação
com os compradores”, explica Avila.

Segundo Moacyr Alberto Paes,
diretor da Abraciclo (Associação
Brasileira de Fabricantes de Motoci-
cleta), apesar de serem veículos dis-
tintos, a legislação válida para os
triciclos é a mesma em vigor para
motos:  carteira de habilitação cate-
goria A e utilização obrigatória de
capacete. A diferença é que os trici-
clos não passam nos corredores e
precisam permanecer na fila de veí-
culos, inclusive em praças de pegá-
gio, onde devem pagar tarifa (mes-
mo onde motos são isentas). CB

Triciclos possuem boa estabilidade nas
viagens e proporcionam conforto

Encare a estrada com estilo
DIVULGAÇÃO/TRICICLOS TRIMAR

DIVULGAÇÃO/TRICICLOS RIGUETE

Preço varia de acordo com itens de personalização 
selecionados pelo comprador

motor10 www.readmetro.com
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Triciclo proporciona liberdade de motocicleta com mais conforto Maioria
dos modelos é feita sob encomenda e demora cerca de 30 dias para ser

entregue Para conduzi-lo, motorista deve ser habilitado na categoria A 

rodas
Sonho em três 
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M/E/C/A/ Festival
será neste sábado

Filmes gratuitos no
programa do Fórum 

Uma programação diver-
sificada, com filmes de to-
dos os gêneros e metra-
gens, começa hoje em
três cinemas culturais do
centro: Cine Bancários,
Sala P.F.Gastal  e Cinema-
teca Paulo Amorim. Todas
as mostras têm entrada
franca e se integram ao
Fórum Social Temático,
que começa hoje em Por-
to Alegre. A programação
especial dos cinemas fica
em cartaz até domingo.

No CineBancários (Gal
Câmara, 424) serão exibi-
dos títulos do Festival La-
tinoamericano de La Cla-
se Obrera (Felco), uma ini-
ciativa de jovens cineas-
tas que reúne produções
sobre lutas e movimentos
sociais. Os 25 títulos que
serão exibidos em Porto
Alegre são todos de reali-
zadores brasileiros, a
maioria de São Paulo,
com foco nas questões da
periferia da maior metró-

pole brasileira. O único tí-
tulo gaúcho é  “Causos”,
sobre a remoção das famí-
lias da Vila Dique, em
Porto Alegre. 

Na Sala P.F.Gastal (Usi-
na do Gasômetro – av.
João Goulart, 551) a pro-
gramação vai antecipar a
proposta do Democraci-
ne, festival que será reali-
zado em junho. O progra-
ma desta semana, “Aque-
cendo o Democracine”,
traz documentários sobre
questões sociais, incluin-
do a série “Na Boa em
Poa”, com curtas realiza-
dos na periferia de Porto

Alegre. Títulos estrangei-
ros também estão no pro-
grama, como “Amazônia
Ameaçada: Um Câncer no
Pulmão”, do venezulelano
Iain Bruce, e “Regenera-
ção Cultural de Nossas
Comunidades”, do mexi-
cano Sergio Beltran.

Já a Cinemateca Paulo
Amorim terá uma parce-
ria, sempre às 22h, com
mostras e festivais reali-
zados na cidade.   Hoje, o
programa traz curtas da
Mostra de Cinema e Direi-
tos Humanos; amanhã,
estarão em cartaz filmes
do Festival Cine Esquema
Novo; na quinta  o desta-
que é o Festival Close da
Diversidade Sexual. Na
sexta, o programa é em
parceria com o Fantas-
poa, enquanto no sábado
haverá a performance do
grupo Dimensão Experi-
mental, que faz ao vivo a
trilha para trechos de fil-
mes mudos. METRO POA

REPRODUÇÃO

Um dos principais festi-
vais brasileiros de música
“indie” (ou alternativa, ou
independente, ou...) será
realizado neste sábado no
Hotel Fazenda Pontal, pró-
ximo à Praia de Xangri-
lá.Diferente dos grandes
encontros de música pop
realizados no país, o
M/E/C/A/ Festival tem a
proposta de apresentar ar-
tistas e bandas que não
aparecem na televisão
nem tocam “música chi-
clete”. Antes disso, são
descobertos pela internet
ou ficam restritos à cena
alternativa, com direito a
divulgação para um públi-
co fiel. Outra característi-
ca do festival é ser uma
producão “mais em con-
ta”: ingressos mais bara-
tos, público menor e es-
trutura mais simples. 

O elenco desta edição
traz a banda Cansei de Ser
Sexy, formada em São Pau-

lo e com grande prestígio
na Inglaterra e Europa.
Outra atração é a The Rap-
ture, que volta depois de
fazer muito  sucesso nos
anos 1990, além deMayer
Hawthorne, que mistura
soul, funk e black com
uma pegada moderna, e
do DJ francês Breakbot.
Entre as novidades estão a
dupla alemã Boy e o elo-
giado nova iorquino Pen-
guim Prison, que vai remi-
xar justamente os indies.

METRO POA

No Hotel Fazenda Pontal (RS
407, Km 2,5  - acesso Morro
Alto / Capão da Canoa)
Sábado, a partir das 18h
Ingressos  R$ 70
Vendas nas lojas Tow In (24
de outubro, 484), Cavalera (
Barra Shopping Sul), Coca-Co-
la Clothing  Shopping Moi-
nhos) e Convexo ( Shopping
Iguatemi)
www.mecafestival.com.br

DIVULGAÇÃO

Últimos 
dias de Elvis
Esta é a última semana
para conferir o Festival
Elvis Presley na Sala Re-
dencão (Campus Central
da Ufrgs). Entre os desta-
ques está a comédia “Lin-
das Encrencas, as Garo-
tas” (1969), em que o
cantor tumultua a vida
do gerente de um show
itinerante. Outro título
imperdível é “Charros”,
considerado o melhor fa-
roeste protagonizado pe-
lo galã – justamente por-
que ele canta em cena a
canção título.  Há, ainda,
o romance “Viva um
Pouquinho, Ame um
Pouquinho”, de Norman
Taurog. As sessões são
grátis. Programação com-
pleta no site www.difu-
saocultural.ufrgs.br. 

METRO POA

Breve

ROBERTA RIDOLI/DIVULGAÇÃO

7
mostras diferentes
estarão em cartaz de
hoje a domingo,
valorizando filmes
com temáticas sociais
e políticas.

O Sarau Elétrico conti-
nua falando sobre hu-
mor. No encontro de
hoje, a convidada será
a atriz Cris Pereira, da
peça “Primeiro as Da-
mas”. Ela divide os tex-
tos bem humorados
com os integrantes Luiz
Augusto Fischer, Clau-
dio Moreno e Katia Su-
man. A canja musical é
de Frank Jorge. No Oci-
dente (Osvaldo Aranha
esquina com João Tel-
les), às 21h. R$ 10. 

METRO POA

Programas da Usina, Bancários e CCMQ tratam de
questões sociais Mostras fazem parte do FST

“Jennifer” é um dos curtas em cartaz no Bancários

“Poliamor” está na Mostra da Diversidade Sexual

Humor no 
Sarau Elétrico 
de hoje

A banda brasileira Cansei de Ser Sexy



Guto Grecco, um dos princi-
pis autores infantis do tea-
tro gaúcho (morto em
1995), escreveu “Papai Pirou
nas Ondas do Rádio” para os
pequenos. Mas o texto é tão
atual e tão divertido que o
diretor Nestor Monastério
resolveu remontá-lo e apre-
sentá-lo nas noites do Porto
Verão Alegre. Afinal, segun-
do o diretor, “é uma comé-
dia leve e dinâmica que di-
verte toda a família”. 

A peça conta a história de
uma família brasileira da

década de 1940 que tem sua
rotina transformada quan-
do o pai, Napoleão, tenta
consertar o rádio para ouvir
a sua tradicional novela e
acaba levando um choque. 

Confuso e atordoado pe-
lo susto, Napoleão “pira”,
passando a confundir ficção
com a realidade. Conforme
orientações médicas, a famí-
lia não pode contrariá-lo, o
que faz com que todos en-
trem nessa história maluca
em que personagens de to-
dos os tipos e com todas as

vocações ganham espaço.  
Embalada por famosas

marchinhas de carnaval, até
Carmen Miranda aparece
em cena trazendo o saudo-
sismo de uma época ilumi-
nada por ricas figuras da
nossa cultura e deixando Na
poleão todo emocionado.
Como futebol não poderia
ficar de fora de uma história
tão brasileira, uma parte da
encenação é dedicada ao
duelo entre Brasil e Uruguai
na final da Copa do Mundo
de 1950.  

No elenco da peça estão
Gustavo Razzera, Joana Isa-
bel, Léo Ferlauto, Sofia
Schul, Thaís Siegle e Wil-
liam Martins. A direção mu-
sical é de Simone Rasslan e
Léo Ferlauto e os cenários
são de Rodrigo Lopes. 

METRO POA

No Teatro Renascença 
(Av. Érico Veríssimo, 307)
Hoje e amanhã, às 21h (tam-
bém nos dias 31/01 e 1/02)
Ingressos a R$ 25 (no local) ou
R$ 20 (antecipados). 

Cinderela de Alvorada
Novidade nos palcos gaú-
chos, a comédia “Boa Noite
Cinderela” foi escrita por
Luís Francisco Wasilewski
especialmente para Danda-
ra Rangel.

No gênero besteirol, a
história se passa em Alvo-
rada, poucas horas antes da
escolha da melhor batu-
queira da cidade. Cinderela
vive com a madrasta e uma

irmã e todas querem ser
coroadas naquela noite. No
elenco também estão Ever-
ton Barreto , Paulo Vicente,
Cassiano Ranzolin e Pitti
Sgarbi.

As apresentações são no
Teatro  de Arena (av. Borges
de Medeiros, 835), hoje e
amanhã, às 21h. Ingressos
à venda no local por R$ 25.

METRO POA

DIVULGAÇÃO

Uma família nas
ondas do rádio

Comédia revisita um período rico da cultura brasileira Peça tem 
direção de Nestor Monastério e resgata texto de Guto Grecco

NESTOR MONASTÉRIO/DIVULGAÇÃO

Histórias sobre casais sem-
pre encontram seu público,
seja para apimentar ou dis-
cutir a relação. Foi assim
que surgiu a comédia “Ca-
ma de Casal”, assinada por
Ellen D’Ávila e Ronald Rad-
de em 2007. As aventuras e
desventuras de um jovem
casal no início do casamen-
to agradaram tanto que, no
ano seguinte, entrou em ce-
na “Cama de Casal & ¼ de
Hóspedes”.

A novidade deste Porto
Verão Alegre é a terceira
parte da comédia,  “Cama
de Casal King Size & ¼ de
Hóspedes”, que reúne os

melhores momentos dos es-
petáculos anteriores e tem-
pera tudo com a participa-
ção das sogras. Com muito
humor, as cenas mostram
que as mães  podem ser in-
vasivas, colocando o casal
em situações ainda mais
inusitadas.

Além de Karen Radde e
Daniel Anillo no papel do
casal, Saionara Sosa e Letí-
cia Paranhos vivem as so-
gras. METRO POA

No Teatro de Câmara (Repúbli-
ca, 575) . 
De hoje a quinta, às 21
Ingressos a R$ 25

Mais um 
Julio Conte 
“Pílula de Vatapá” é a nova
peça do diretor Julio Con-
te, com montagem na Sala
Álvaro Moreyra (Erico Ve-
rissimo, 307), de hoje a
quinta, às 21h.  A trama gi-
ra em torno do deputado
Morvan, um político acima
de qualquer suspeita mas
que esconde um universo
particular de traição, pedo-
filia, incesto  e corrupção.
A história é contada sob a
narrativa da Rádio Deses-
pero – 24 horas com você.

METRO POA

Guri de volta
COMÉDIA. O humorista Jair
Kobe apresenta o seu “Guri
de Uruguaiana” hoje e ama-
nhã, às 21h, no Teatro da
Amrigs (Av. Ipiranga, 5311).
Riso garantido com os cau-
sos e as interpretações para
o “Canto Alegretense”, que
vai do rock à bossa nova e
passa pelo sertanejo univer-
sitário. METRO POA

Em busca 
do sucesso
TIPOS CÔMICOS.  Três atores
intepretam seis persona-
gens em “Sexo, Mentiras e
Gargalhadas”, de Claudio
Benevenga. Os tipos cômi-
cos se revezam entre uma
sexóloga apresentadora de
tevê, um nerd, uma idosa
que muda de vida, o garo-
to de programa Jesolito,
uma mulata fogosa e um
aspirante a cantor. No Tea-
tro do Sesc (Alberto Bins,
665), de hoje a quinta, às
21h. METRO POA                                

Damasceno 
no São Pedro
COMEMORAÇÃO.  O humoris-
ta André Damasceno faz
mais duas apresentações
de seu show “Humor à Pri-
meira Vista”, hoje e ama-
nhã, às 21h, no Theatro
São Pedro. Em comemora-
ção aos seus 25 anos de
carreira, o artista relembra
seus personagens mais co-
nhecidos, como o Magro
do Bonfa, e as imitações de
Lula, Tatata Pimentel, Bri-
zola, Pelé e Silvio Santos.

METRO POA                                

Outras peças

GERSON DE OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO

O elenco do musical “Papai Pirou nas Ondas do Rádio”,  em cartaz no Renascença

Karen, Daniel e suas mães

Comédia segue a linha do besteirol 
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Um casal e
suas sogras 
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Cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal pago E! Entertainment
‘Os Descendentes’ e ‘O Artista’ são os favoritos, segundo os críticos

A lista mais aguardada pela
indústria do cinema será
divulgada hoje, no Teatro
Kodak, em Los Angeles: a
dos indicados ao Oscar. Em
sua 84a edição, a premiação
da Academia de Artes e
Ciências Cinematográficas
de Hollywood confere às
produções vencedoras o
maior prestígio possível no
meio. A cerimônia será
transmitida ao vivo pelo
canal pago E! Entertain-
ment, a partir das 11h30.

As apostas nos nomes
dos possíveis concorrentes
começaram à medida que
outros grandes eventos ele-
geram seus vencedores.

Assim, “Os Descenden-

tes”, estrelado por George
Clooney, está na dianteira
por ter levado os Globos de
Ouro de melhor drama e
melhor ator. Ao seu lado
vai o mudo “O Artista”, ga-
nhador de melhor comédia
no mesmo dia, além de
melhor ator, melhor atriz e
melhor elenco na premia-

ção do Sindicato dos Atores
dos Estados Unidos.

A melhor atriz, afirmam
os especialistas em Oscar,
deverá ser Meryl Streep,
por “Dama de Ferro”.

Steven Spielberg é apon-
tado como o nome mais for-
te na categoria melhor dire-
tor, por “Cavalo de Guerra”.

Mas, por ter sido injustiçado
pela Academia por anos –
seu primeiro Oscar foi ape-
nas em 2007, por “Os Infil-
trados” –, Martin Scorsese
surge como forte concor-
rente do amigo. Ele é o res-
ponsável pelo longa “Hugo”.

Brasil de fora

“Tropa de Elite 2”, relacio-
nado entre os 63 pré-candi-
datos na categoria de me-
lhor filme estrangeiro, foi
eliminado da disputa na úl-
tima quarta-feira (18/1). O
favorito a este prêmio é o
iraniano “A Separação”,
vencedor do Globo de Ouro
de produção em língua es-
trangeira de 2012. METRO

... e “O Artista”... “Cavalo de Guerra”...

Lançado em 1961, o longa
“Five Minutes to Live”, 
estrelado por Johnny
Cash, será refilmado pelo
diretor Jan de Bont, de
“Lara Croft: A Origem 
da Vida”.    

Na trama em que dois
amigos se unem para um
assalto a banco, o músico
interpretou o bandido
Johnny Cabot, que man-
tém a esposa do gerente co-
mo refém. 

O elenco da nova versão
ainda não foi definido.
Raul Inglis, de “Ação e Rea-
ção”, filme com Dolph
Lundgren, assina o roteiro. 

“Five Minutes to Live”

foi relançado nos Estados
Unidos em 1966 sob o títu-
lo “Door-to-Door Maniac”.

METRO

DIVULGAÇÃO

Primeiro filme de
Johnny Cash vai 
ganhar remake

Pôster do longa 
de 1961

Retaliação 
dos hackers 
PIRATARIA. Um grupo de
hackers colocou na inter-
net parte do catálogo de
músicas da Sony Enter-
tainment, de acordo com
o jornal “El Mundo”. O ato
é uma tentativa de retalia-
ção pela prisão do funda-
dor e de funcionários do
site de compartilhamento
de arquivos Megaupload,
que está fora do ar desde a
última quinta-feira. De
acordo com a polícia ame-
ricana, o site (um dos

mais populares do mun-
do) “promove a distribui-
ção em massa” de conteú-
do protegido por direitos
autorais. METRO

Neil Young
insatisfeito 
CRÍTICAS. O cantor e com-
positor canadense Neil
Young confessou seu desa-
pontamento com a música
feita hoje no mundo. “Eu
não gosto. Me deixa nervo-
so. Não a qualidade da mú-
sica em si, mas estamos
no século 21 e temos os
piores sons que já existi-
ram”, disse o artista em
entrevista ao site da MTV.

METRO

Breves

Guitarrista abraça música clássica 
Jonny Greenwood, guitarrista da banda inglesa Radiohead, anunciou que lançará
em março um disco de música erudita em parceria com o compositor polonês
Krzysztof Penderecki. O estilo não é novidade na carreira de Greenwood. O
músico já compôs para a orquestra da BBC de Londres, além de assinar a trilha
sonora do filme “Sangue Negro”, de Paul Thomas Anderson.

Do rock ao erudito

Greenwood divide com Thom Yorke a autoria de boa parte das músicas do Radiohead

Tradicionalmente realiza-
da na noite anterior ao Os-
car – que, neste ano, será
em 26/2 –, a premiação
Framboesa de Ouro foi
marcada, desta vez, para o
dia da mentira (1o de
abril). Antítese Oscar, nela
são eleitos os piores do
ano na indústria cinemato-
gráfica.

“Além de permitir que
os mais de 600 votantes te-
nham mais tempo para as-
sistir às besteiras selecio-
nadas, as novas datas dão
ao público a chance de sa-
ber do que fugir”, explica
o comunicado oficial do
Framboesa.

Os maiores “vencedo-
res” da história do prêmio
são Sylvester Stallone, com
dez estatuetas, e Madonna,
com nove. METRO

GARETH CATTERMOLE/GETTY IMAGES

Madonna é a 
mulher com mais
Framboesas de Ouro

Framboesa de Ouro
tem nova data

TRIBUTO

Para Amy
Winehouse
O pai de Amy Winehouse
anunciou que vai promo-
ver no fim deste ano um
show em tributo à filha. A
renda, segundo ele, será
revertida para a Fundação
Amy Winehouse. Ele disse
que pretende convidar ar-
tistas que tenham sido in-
fluenciados por sua filha.

METRO

A lista de indicados deve incluir “Hugo” , de Martin Scorsese

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Academia anuncia hoje 
indicados ao Oscar 2012 



Participe também no Facebook: 
www.facebook.com/metrojornal

Web  
Para falar com a redação: leitor.poa@metrojornal.com.br

Leitor fala

Pergunta  

3a Perimetral
Personalidades como o colunista Diego
Casagrande, que são formadores de opi-
nião por natureza, têm de nos ajudar a
entender como nossos planejadores pen-
sam. Sempre estamos vendo aberrações
ocorrendo à nossa volta sem poder en-
tender qual a intenção dessas pessoas
que planejam as nossas vidas. Um exem-
plo disso são as novas obras da 3a Peri-
metral, discutida durante muitos anos.
Vários entraves foram removidos para
que ela se tornasse realidade. Será que as
pessoas que planejaram essa solução não
enxergaram que certos cruzamentos de-
veriam receber um tratamento diferen-
ciado, com uma passagem ou viaduto?
Por que só agora vão rebentar tudo, in-
terromper o tráfego e gastar milhões
para criar novas soluções? Não é necessá-
rio um mínimo de previsão de futuro nes-
sas obras, que passam rapidamente de
soluções para dor de cabeça? Será que
estou exigindo demais? 
Anselmo Rocha – Porto Alegre, RS

Leonel Brizola
Se fosse vivo, Leonel Brizola teria comple-
tado 90 anos no dia 22 de janeiro. Foi na
condição de governador do RS que dei-
xou suas maiores marcas. Brizola morreu
sem ter tido oportunidade de mostrar ao
Brasil sua capacidade administrativa, na
condição de presidente.
Otávio Santiago Farias – Porto Alegre, RS

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metroPOA

Você costuma pesquisar preços antes de

comprar material escolar para seus filhos?

@camilasouza0108: Com certeza. Já
viram a diferença de preços? É
absurdo.

@eduardov1964: Sim.

@marciuss: Sim, sempre!

@iserhard: Costumo pesquisar preços
antes de TER filhos
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Sudoku

por Farini
Os invasores

Cruzadas

Áries (21/3 a 20/4)
Possível irritabilidade e estagnação momentânea no seus ob-
jetivos pessoais ou profissionais. Novidades repentinas pode-
rão lhe causar um pouco de insegurança.
Touro (21/4 a 20/5)
Dia instável no qual as coisas podem parecer que não aconte-
cem a favor da maioria. Vai ser preciso ter paciência para não
acabar criando algum desentendimento.
Gêmeos (21/5 a 20/6)
Dia de circular e sair da mira das pessoas que estão mal hu-
moradas. Se as coisas estiverem apertadas, espere por um
momento melhor ou outro dia para resolver.
Câncer (21/6 a 22/7)
Hoje os seus esforços poderão render muito pouco. Poderá
haver algumas dificuldades em colocar em prática os seus
planos. Mesmo assim, tenha determinação.

Leão (23/7 a 22/8)
Falta de objetividade e colaboração das pessoas pode trazer
uma verdadeira balburdia para o seu dia. Mantenha as rédias
curtas, mas sem enfrentamentos.
Virgem (23/8 a 22/9)
Encrencas à vista se você for levar tudo ao pé da letra. Procu-
re ter bom senso e se desviar de desgastes que só servem pa-
ra queimar o filme das pessoas.
Libra (23/9 a 22/10)
Dia de individualismos que poderão criar fortes divergências
de opiniões entre as pessoas, deixando você emocionalmen-
te instável. Insegurança momentânea.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Possível desânimo diante das dificuldades para materializar
os seus objetivos pessoais. Hoje as coisas poderão parecer
meio travadas para você, fique na sua.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Se as pessoas estiverem com opiniões muito diferentes, então
este pode ser um momento positivo para você levar mais oti-
mismo e chances de acordos entre elas.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
O clima pode ficar difícil entre você e os seus parceiros, mas se-
rá melhor tentar manter o equilíbrio e não se irritar com as
pessoas, evitando prejuízos.
Aquário (21/1 a 19/2)
Tente ganhar o seu dinheiro de boca fechada, para não atrair
os invejosos. Seja mais discreto, para não despertar ciúmes en-
tre os seus parceiros e amigos.
Peixes (20/2 a 20/3)
é possível que hoje falte cooperação entre as pessoas que po-
derão achar que são capazes de ter alguma vantagem agindo
sozinhas. Mas isto pode ser ruim para a maioria.

Horóscopo Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

Filesonic 
tira do ar os
downloads

Concorrente do Megaupload, 
que foi fechado e teve o dono 
preso, desativa compartilhamento

O site de armazenamento
de arquivos Filesonic 
eliminou a opção de 
compartilhar documentos
com outros usuários de-
pois que as autoridades
americanas desativaram o
site de downloads Megau-
pload por suposto crime
de pirataria digital rela-
cionado à violação de di-
reitos autorais.

“Todas as funções de
compartilhamento de ar-
quivos foram desativa-
das. Nosso serviço só po-
de ser usado para publi-
car e recuperar arquivos
que o próprio usuário 
tenha postado”, explicou
a Filesonic, companhia
com sede no Reino Unido
e Hong Kong.

A Filesonic, que até
agora permitia o com-
partilhamento de arqui-
vos, mudou sua política
depois de as autoridades
americanas acusarem o
Megaupload de fazer
parte de “uma organiza-
ção criminosa responsá-
vel por uma enorme re-
de de pirataria mundial
de informática” que cau-
sou mais US$ 500 mi-
lhões em danos aos di-
reitos autorais. 

METRO COM AGÊNCIAS

Filesonic temia ter o mesmo fim que o Megaupload

REPRODUÇÃO

500milhões de
dólares teria

sido o prejuízo causa-
do pelos sites de com-
partilhamento de ar-
quivos na internet.
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Opinião
MUITO TRABALHO 
ANTES DA INDYCAR
2012 COMEÇAR
HELIO CASTRONEVES

Tamanho 
pequeno, 
talento 
grande

Barcelona possui o time
mais baixo da Europa 

TOBY MELVILLE/REUTERS

As oitavas de final reserva-
ram uma grande supresa no
Australian Open. Dos oito
tenistas que avançaram na
chave masculina, o japonês
Kei Nishikori, número 26
no ranking da ATP,   é um
estranho no ninho entre os
gigantes da modalidade. 

Para chegar às quartas
de final, ele bateu o francês
Jo-Wilfried Tsonga, núme-
ro 6 do mundo por 3 sets a
2, ontem. Ele enfrentará
nas quartas o britânico An-
dy Murray.

Líder do ranking mun-
dial Novak Djokovic perdeu
um set pela primeira vez no
torneio ao derrotar o austra-
liano Lleyton Hewitt por 3 a
1. O sérvio encara agora o
espanhol David Ferrer.

No feminino, a novidade
foi a eliminação da ameri-
cana Serena Williams para
a russa Ekaterina Makaro-
va por 2 a 0. Na próxima fa-
se Makarova enfrentará a
sua compatriota Maria Sha-
rapova. METRO POA

Surpresa japonesa
na Austrália

Zé Roberto 
reclama de 
racismo
BAHIA. Apresentado
pelo Bahia, o meia-
atacante Zé Roberto,
ex-Inter, reclamou
que seu filho de cinco
anos sofreu rascismo
no seu período em
Porto Alegre. “Foi o
que mais fez com que
eu quisesse sair. Isso
mexeu comigo e com
minha esposa. Presen-
ciei uma coisa triste,
mas que ficou para
trás”, contou.

METRO POA

Breves

Nishikori superou Tsonga 

em jogo de cinco sets

Raikkonen
testa na 
Espanha
O finlandês Kimmi
Raikkonen voltou a
um cockpit de um
carro de Fórmula 1
após mais de dois
anos. O ex-campeão
mundial realizou
testes com um mo-
delo 2010 da Lotus
Renault, ontem, em
Valencia, na Espa-
nha. Hoje ele fará
nova sessão de teste
para se readaptar à
categoria. 

Contratado para
a temporada 2012
pela equipe france-
sa, Raikkonen terá
seu primeiro conta-
to com o novo bóli-
do da equipe no co-
meço de fevereiro,
quando ocorrem os
primeiros testes ofi-
ciais da categoria.

METRO POA

Um estudo inusitado di-
vulgado ontem aponta que
a tese do ‘tamanho não é
documento’ pode ser apli-
cado ao futebol. Campeão
europeu e mundial, o Bar-
celona é a equipe com
mais baixinhos na Europa,
com média de altura de
1,7748m. A pesquisa é do
“Observatório do Futebol”.

Logo atrás do time co-
mandado pelos pequenos
Messi, Xavi e Iniesta apare-
ce o Bétis, também da Es-
panha, com 1,7779m, e o
Concordia Chiajna, da Ro-
mênia, com 1,7825m.

Por outro lado, a equipe
mais alta é o FC Volyn

Lutsk, da Ucrânia, com
1,8633m de média, en-
quanto os ingleses do Sto-
ke City (1,8633m) e os aus-
tríacos do SV Mattersburg
(1,8604) ocupam o segun-
do e terceiro lugares, res-
pectivamente.

O estudo corresponde aos
primeiros meses da atual
temporada, com informa-
ções sobre idade, estatura e
nacionalidade de 12.410 jo-
gadores que atuam nos 500
clubes das 33 principais li-
gas europeias.

O Milan, com o time ten-
do média de idade de 30
anos, foi considerada a
equipe mais velha do conti-

nente. Na sequêcnia apare-
cem APOEL, do Chipre, e
do Lazio, ambos com mé-
dia de 29,70.

O UC Dublin, da Irlana-
da, foi considerado o mais
jovem, tendo média de ida-
de de 20,94 anos. METRO

1,7748
metro é a média de 
altura do atual elenco
do Barcelona, o que o
qualifica como o time
com menos estatura
da Europa.

Lionel Messi tem 1,70 m de altura

DAVID RAMOS/GETTY IMAGES

“P
arabéns a você, nesta data querida, muitas felicida-
des, muitos anos de vida!”. É isso aí, galera, começo a
minha coluna de hoje cantarolando um Feliz Aniver-

sário para a cidade de São Paulo, que amanhã completará 458
anos. Jovem ainda, firme, forte e bonitona, a cidade onde nasci
há 36 anos sempre me recebe de braços abertos. Num lugar tão
grande como esse, um misto de coisas maravilhosas e proble-
mas de difíceis soluções, quero deixar aqui o meu abraço, em
particular, para o prefeito Gilberto Kassab, que está ao lado da
Indy para o que der e vier.

Mas enquanto muita gente na cidade vai curtir e feriadão de
amanhã, eu estou aqui nos Estados Unidos trabalhando em vá-
rias frentes. Uma delas é a respeito das atividades promocionais
que estão aceleradas, já de olho na abertura da temporada em
St. Petersburg. Outra é no acerto do DW12 Chevrolet, que testei
por dois dias na pista de Sebring e já deu para perceber que o
carro é muito bom.

Pensando bem – lá vou eu filosofar um pouco – acho que sou
movido pela paixão. O oxigênio que respiro não chega aos pul-
mões se não for “aditivado” pela maravilhosa sensação de estar
apaixonado. E esse sou eu, apaixonado por minha profissão,
minha mulher, filha, família, fãs e, sobretudo, por Deus.

Então, permitam-me os queridos Leitores do Metro fazer da
coluna de hoje um testemunho de amor, fé e paixão, pois as
molas que devem sustentar o mundo e fazer da vida de cada ser
humano na Terra algo melhor não são o dinheiro, o poder, a 
fama. Isso vem e vai, “como uma onda no mar”, como diria 
Lulu Santos. O que move tudo é a paixão, a fé e o amor. Do 
resto, a gente corre atrás. Abraço fraterno, excelente semana
para todos e fiquem ligados: press@heliocastroneves.com e
www.twitter.com/h3lio.

92
aces fez o americano
John Isner no Aberto
da Austrália, a melhor
marca do torneio. 
No feminino, Serena 
Williams disparou 28
saques indefensáveis.



A expectativa e a esperança
se transformaram em frus-
tração para o Grêmio. O clu-
be desistiu oficialmente on-
tem da contratação do meia
Giuliano. O que parecia pró-
ximo na semana passada fi-
cou distante desde o fim de
semana. Não adiantou três
dirigentes terem desembar-

cado na Espanha para nego-
ciar com o Dnipro. A vonta-
de do jogador não foi sufi-
ciente para sensibilizar os
cartolas ucranianos. No fim
da negociação, os 8 milhões
de euros oferecidos pelo Tri-
color, com a ajuda de parcei-
ros, não foi suficiente para
acertar a contratação.

A oferta gremista ficou 2
milhões de euros abaixo do
pedido pelo Dnipro. O clube
do leste europeu só aceita-
ria negociar o jogador caso
recebesse o mesmo que ha-
via pago por ele em 2011.
Giuliano mostrou-se empe-
nhado para ser liberado,
mas seu esforço foi em vão.
Seu plano é atuar em uma
liga de maior visibilidade
para ser chamado para a dis-
puta dos Jogos Olímpicos na
metade no ano.

O clube segue a procura
de um jogador para a posi-
ção. Além de um homem de
meio-campo, os homens do
futebol gremista buscam
um zagueiro. Um atacante
também pode chegar.

No jogo treino de ontem
contra o São José, Marcelo
Moreno se movimentou
normalmente e deve en-
frentar o Canoas, na quarta-
feira. METRO POA
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A lista

Goleiros

1- Muriel, 12- Renan, 
22- Agenor
Laterais

4- Nei, 6- Kleber, 14- Fabrí-
cio e 21- Zé Mário
Zagueiros

13- Rodrigo Moledo, 3- Ín-
dio, 2- Bolívar e 17- Dalton
Volantes

8- Bolatti, 5- Guiñazu, 
7- Tinga, 15- Elton, 23- Josi-
mar e 24- Sandro Silva
Meias

10- D’Alessandro, 16- Oscar,
11- João Paulo
Atacantes

20- Dagoberto, 9- Leandro
Damião, 25- Marcos Auré-
lio, 18- Jô e 19- Gilberto

Lista com D’Alessandro,
mas ainda sem Dátolo

Inter divulga relação de inscritos para a Libertadores Negociação para a contratação do 
jogador do Espanyol ainda não foi fechada Sua vaga foi herdada pelo lateral Zé Mário 

Dátolo está próximo, mas
não virá para disputar a
pré-Libertadores pelo Inter.
As negociações para a che-
gada do meia do Espanyol
estão adiantadas, mas não
foram fechadas a tempo de
inscrevê-lo para os jogos
contra o Once Caldas.

“Estamos trabalhando
nisso há uns 12 dias. Tinha
um imbróglio grande. Exis-
te a possibilidade dele vir,
mas faltam detalhes. Não há
nada assinado”, explicou o
gerente executivo Fernan-
dão, em coletiva.

A lista dos inscritos foi di-
vulgada ontem no site ofi-
cial do clube, sem surpresas.
A vaga que seria de Dátolo
foi ocupada pelo lateral-es-
querdo Zé Mário.

A camisa 10 é de D’Ales-
sandro. Fernandão não cra-
vou a permanência do joga-
dor para o confronto de vol-
ta, em 1o de fevereiro, nem
mesmo para o resto do tor-
neio, mas assegurou empe-
nho na quarta-feira no pri-
meiro jogo contra os colom-
bianos. “Faremos de tudo

para segurá-lo. Ele vai se
doar como sempre se doou”,
afirmou o dirigente.

D’Ale treinou normal-
mente no coletivo de ontem
e é presença certa no time
de Dorival Júnior, que tam-
bém terá Bolatti.

METRO POA

Toalha jogada Fla fecha elenco na Bolívia
Depois da estreia tranquila
dos reservas no Campeona-
to Carioca, sábado, na golea-
da por 4 a 0 sobre o Bosuces-
so, no Engenhão, o Flamen-
go está completo na Bolívia,
onde entrará em campo
amanhã pela pré-Libertado-
res. Ontem, dez jogadores
que aturam no Estadual se
juntaram aos 16 que já esta-
vam em Sucre, fazendo acli-
matação:  Paulo Victor,
Marllon, João Felipe, Magal,
Maldonado, Camacho, Bot-
tinelli, Thomás, Lucas e Jael. 

O Flamengo enfrenta o
Real Potosí, amanhã, às

21h50, em Potosí. 
Potosí fica a 4 mil metros

de altitude em relação ao ní-
vel do mar. Enquanto o pri-
meiro grupo teve quase 10
dias para se adaptar, os re-
cém-chegados terão pouco
mais de 48 horas para se
acostumar com os efeitos do
ar rarefeito. “É um grande
problema quando falamos
de altitude. A diferença para
o Brasil é enorme. Em Sucre
a velocidade da bola  já é di-
ferente. Em Potosí, os pro-
blemas são ainda maiores.”,
acredita o meia Renato
Abreu. METRO RIO

D’Ale é nome garantido para o primeiro jogo contra o Once Caldas, amanhã

Reunião com
a Fifa 
ENCONTRO. O presidente
Giovanni Luigi, junto
com um representante
da Andrade Gutierrez e o
secretário da Copa, João
Bosco Vaz, se reuniram
ontem com dirigentes da
Fifa. No encontro ficou
definido que a emprei-
teira enviará o cronogra-
ma da obra nos próxi-
mos dias. “Foi uma reu-
nião de praxe. Na próxi-
ma semana será em Co-
ritiba”, minimiza Vaz.

Diferentemente do
garantido por Luigi no
começo do mês, as obras
no Beira-Rio ainda não
foram retomadas. O pre-
sidente garantiu que elas
seriam reiniciadas antes
da estreia colorada na Li-
bertadores, amanhã.
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Ainda restam
ingressos
BILHETERIAS. Os torcedo-
res que quiserem assistir
à partida contra o Once
Caldas, na quarta-feira,
ainda podem comprar
ingressos. Restam cerca
de 3,5 mil bilhetes dispo-
níveis para o confronto,
marcada para 22h. 

METRO POA

Coloradas

Ceni pode ficar meio ano fora
Esta semana o capitão são-
paulino Rogério Ceni pas-
sará por novos exames pa-
ra saber se vai precisar pas-
sar por cirurgia no ombro
direito. Caso isso aconteça,
o prazo de recuperação es-

timado é de cerca de seis
meses. 

O técnico Emerson Leão
se solidarizou com o mo-
mento ruim vivido pelo go-
leiro, mas caso a interven-
ção seja confirmada, irá

pedir um novo profissional
para se juntar a Dênis, Léo
e Leonardo. 

O clube ainda não anun-
ciou oficialmente a contra-
tação do atacante Nilmar. 

METRO

ANDRÉ PORTUGAL/VIPCOMM

Giuliano seguirá na pré-temporada do Dnipro na Espanha

DIVULGAÇÃO

Altitude preocupa 

Renato Abreu

ALEXANDRE LOPS/INTERNACIONAL
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